Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 1/2019
konaného dne 25. 1. 2019
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

7. Vítězslav Schrek

2. Marie Bohuslavová

8. Jiří Hormandl

3. Pavla Kučerová

9. Jan Tourek (místopředseda)

4. Petr Běhunek

10. Kamil Vejvoda

5. Petr Kotting

11. Drahoslav Oulehla

6. Bohuslav Kocián

12. Jiří Bína (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Miloš Hrůza

3. Pavla Krejzlová

2. Zdeňka Marková

4. Milan Mokrý

Hosté:
1. Pavel Franěk (náměstek hejtmana)

4. Slávka Dokulilová (KOUS)

2. Tomáš Škaryd (starosta města Chotěboř)

5. Iveta Zadinová (místostarostka města Golčův Jeníkov)

3. Pavel Kopecký (starosta města Golčův Jeníkov)

6. Jiří Brož (místostarosta města Golčův Jeníkov)

Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Informace o problematice sociálních služeb v Chotěboři a jejím spádovém území
3. Informace o práci s mládeží v Golčově Jeníkově
4. Informace ohledně nárůstu příspěvku na provoz pro Psychocentrum a ohledně vývoje
počtu pěstounů v Kraji Vysočina
5. Bilanční zpráva k poskytování paliativní péče v roce 2018
6. Informace o připravované výzvě z Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2019, financované
z Fondu Vysočiny
7. Diskuze, různé
8. Závěr
Jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 1/2019 dne
25. 1. 2019 se uskutečnilo jako výjezdní v Golčově Jeníkově.
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
Petr Krčál, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina,
přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 11 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy schválen.
Petr Krčál přivítal náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavla Fraňka. Dále přivítal
a představil starostu města Golčův Jeníkov Pavla Kopeckého, a starostu města Chotěboř
Tomáše Škaryda.

Petr Krčál provedl rekapitulaci úkolů a usnesení z minulého jednání komise.
Pavel Kopecký přivítal členy a hosty komise v prostorách městského úřadu města Golčův
Jeníkov. Představil místostarostku Ivetu Zadinovou, a místostarostu Jiřího Brože. Seznámil
přítomné s historií a současností města. Informoval o situaci v oblasti sociálních služeb ve
městě.
2. Informace o problematice sociálních služeb v Chotěboři a jejím spádovém území
Tomáš Škaryd poskytl základní informace o městě Chotěboř. Velkým hendikepem města
a nejbližšího okolí je nedostatek pobytových služeb, které jsou nahrazovány umísťováním do
vzdálenějších domovů (ve městě je zajišťována také pečovatelská služba). Město se již dvacet
let snaží o vybudování pobytové služby (domova pro seniory), která by doplnila škálu
poskytovaných služeb. Ohledně vybudování novostavby domova pro seniory je město Chotěboř
v současné době v kontaktu se společností SeneCura, která má podánu žádost o vydání
stavebního povolení. Řízení probíhá a je již vyprojektováno. Předpokládáno je vydání
stavebního povolení ke konci března 2019. Na podzim roku 2020 by měl být domov pro seniory
otevřen. Bude se jednat o stavbu na městských pozemcích, přičemž majitelem
a provozovatelem bude společnost SeneCura. Město se zavázalo poskytováním příspěvku na
provoz. Kraj Vysočina již v současné době zařadil tuto pobytovou službu do své sítě.
V současné době je zařazeno 92 míst, což byl prvotní záměr. V souvislosti s demografickým
vývojem stárnutí populace a k potřebě navýšení kapacity je v současné době kapacita
naprojektována na 130 míst – domov pro seniory 59 míst, domov se zvláštním režimem 59 míst,
odlehčovací služba 2 místa a denní stacionář 10 míst. Tomáš Škaryd požádal Kraj Vysočina
o pomoc s navýšením kapacity. Město má zpracovány zásady pro poskytování příspěvku na
registrované sociální služby a fond na poskytování neregistrovaných sociálních služeb. Město
úzce a dlouhodobě spolupracuje s organizací Fokus Vysočina a místními neziskovými
organizacemi.
Petr Krčál konstatoval jménem členů komise, že Chotěboř je důležitým centrem pro sociální
služby. Uvedl, že ohledně navýšení kapacity domova je třeba předložit žádost o zařazení do
krajské sítě sociálních služeb.
Pavel Franěk informoval o jednání se zástupci společnosti SeneCura. Připravovány jsou
projekty v Humpolci a ve Žďáře nad Sázavou. Petr Krčál uvedl, že by bylo vhodné projednat se
zástupci společnosti SeneCura dodržování termínů.
Usnesení 001/01/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
podporuje
výstavbu domova pro seniory v Chotěboři s řešením kapacity, které bylo předneseno starostou
města Tomášem Škarydem;
děkuje
představitelům města Chotěboř i Golčův Jeníkov za práci v oblasti sociálních služeb.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V průběhu jednání předložil Petr Krčál návrh na přesunutí bodu č. 3 „Informace o práci s mládeží
v Golčově Jeníkově“ na závěr jednání komise.
3. Informace ohledně nárůstu příspěvku na provoz pro Psychocentrum a ohledně vývoje
počtu pěstounů v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Číslo jednací:
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Jiří Bína uvedl, že na jednání sociální komise č. 7/2018 byl uložen úkol předložit členům sociální
komise informace ohledně nárůstu příspěvku na provoz pro Psychocentrum – manželská
a rodinná poradna Kraje Vysočina a informace o vývoji počtu pěstounů v Kraji Vysočina.
Počet pěstounů v Kraji Vysočina se dlouhodobě pohybuje okolo 370, přičemž ve většině případů
jde o příbuzenskou pěstounskou péči, která neprochází zprostředkováním krajského úřadu.
Jiří Bína seznámil členy komise s počtem podaných žádostí o náhradní rodinnou péči (rok 2015
– 2018) a s vývojem příspěvku na provoz v uplynulých 5 letech. Z tohoto příspěvku se financují
oddělení náhradní rodinné péče (cca 2 mil. Kč ročně – 3,5 pracovního úvazku), posudky pro
potřeby oddělení sociálně-právní ochrany dětí na obcích, částečně také akreditované
vzdělávání, zvýšení platů pracovníků intervenčního centra, které nebylo zahrnuté v individuálním
projektu a spolufinancování nákladů odborného sociálního poradenství. Hlavní vliv na růst
příspěvku na provoz je ovlivněn zvyšováním mezd v uplynulých třech letech (u příspěvkových
organizací kraje byl objem prostředků pro příspěvkové organizace mezi schválenými rozpočty let
2017 a 2019 zvýšen o 25 mil. Kč a přiměřený podíl připadl i na Psychocentrum). Vliv má i nárůst
počtu pracovníků s cílem zabezpečit větší rozsah služeb v okresech Pelhřimov a Havlíčkův
Brod, kde pracovní tým nestačil k uspokojení poptávky.
Přehled činností Psychocentra – oddělení NRP (2015 – 2018) je uveden v podkladovém
materiálu Kspp-01-2019-04, př. 1. Drahoslav Oulehla upozornil na zavádějící (chybný) údaj
v příloze u vzdělávacího klubu Moravské Budějovice, kde v roce 2018 bylo uvedeno počet
konání 18 akcí s počtem 18 účastníků. Tento údaj bude ověřen a členové sociální komise budou
informování.
Úkol: Ověřit zavádějící údaj v podkladovém materiálu Kspp-01-2019-04, př. 1 u vzdělávacího
klubu Moravské Budějovice v roce 2018.
Odpovědnost: Jiří Bína
Jiří Bína uvedl, že členům sociální komise bude rozeslána pozvánka na akce související
s oslavami 15. výročí fungování Psychocentra.
Usnesení 002/01/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci ohledně nárůstu příspěvku na provoz pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou
poradna Kraje Vysočina a informaci o vývoji počtu pěstounů v Kraji Vysočina dle materiálů
Kspp-01-2019-04 a Kspp-01-2019-04, př. 1;
podporuje a doporučuje
akci týkající se náboru pěstounů, která se každoročně koná pod patronací náměstka hejtmana
pro oblast sociálních věcí Pavla Fraňka.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen člen komise Jiří Hormandl.
4. Bilanční zpráva k poskytování paliativní péče v roce 2018
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jiří Bína uvedl, že prostřednictvím tohoto materiálu odbor sociálních věcí předkládá
k seznámení Bilanční zprávu k poskytování paliativní péče v roce 2018 (podkladový materiál
Kspp-01-2019-05, př. 1), která obsahuje zajímavá statistická a další data. Cílem materiálu je
seznámení s daty s tím, že na dalších zasedáních se bude možné k tématu vrátit a pozvat
hosty, kteří mohou v této oblasti přinést podrobnější odborné informace. Samotná bilanční
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zpráva zatím neobsahuje údaje o statistikách poskytovatelů domácí hospicové péče
financované krajem, protože tato statistická data se nyní teprve podávají a budou předmětem
samostatného materiálu. Samostatně také bude předložen materiál zaměřený na financování
hospicové a paliativní péče v roce 2019.
Vítězslav Schrek pohovořil o fungování koordinační skupiny paliatrů a k projednávanému tématu
podal doplňující informace.
Úkol: Rozeslat členům sociální komise pozvánku na seminář MUDr. Víta Kaňkovského, který se
uskuteční v pátek 22. února 2019 od 9.00 hodin v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Odpovědnost: koordinátorka
Usnesení 003/01/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
Bilanční zprávu k poskytování paliativní péče v roce 2018 dle materiálu Kspp-01-2019-05, př. 1;
žádá
odbor sociálních věcí o zprávu týkající se postupu prací a aktivit v oblasti výstavby kamenného
hospice, který by měl být realizován v Havlíčkově Brodě.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o připravované výzvě z Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2019, financované
z Fondu Vysočiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že odbor sociálních věcí připravil k vyhlášení Program MATEŘSKÁ CENTRA
2019 v objemu 600 000 Kč, který je součástí materiálu Kspp-01-2019-06, př. 1. Jedná se
o návrh na vyhlášení Programu na podporu mateřských a rodinných center v Kraji Vysočina
určeného pro příspěvkové organizace obcí a nestátní neziskové organizace, které provozují
mateřské nebo rodinné centrum s maximální podporou 20 000 Kč na jeden projekt. Účelem
dotace je podpořit mateřská a rodinná centra, jejichž činnost pozitivně podporuje funkci a rozvoj
rodiny, a to z důvodu vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin,
zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu
vyloučení, podporu rodin se specifickými potřebami, mezigenerační soužití či podporu zdravého
životního stylu.
Program bude předložen k vyhlášení na jednání zastupitelstva kraje dne 29. 1. 2019.
Usnesení 004/01/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
vyhlásit Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2019" dle materiálu Kspp-01-2019-06, př. 1.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 22. února 2019, od 10.00 hodin.
Toto jednání bude zaměřeno na projednávání protidrogové politiky. V této souvislosti budou na
jednání přizváni zástupci Policie ČR a koordinátor protidrogové politiky kraje.
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7. Informace o práci s mládeží v Golčově Jeníkově
Petr Kotting pozval členy a hosty komise do prostor místního technického kroužku Sedmička.
Formou prezentací byli přítomní seznámeni s činností a fungováním tohoto kroužku.
Petr Krčál poděkoval Petru Kottingovi za pozvání a uspořádání jednání sociální komise
v Golčově Jeníkově.
8. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Mgr. et Bc. Petr Krčál
předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Mgr. Jiří Bína
tajemník Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 31. 1. 2019.
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